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Butlletí Infomatiu

Ja hem deixat enrere els diferents actes i manifestacions que hem celebrat amb
motiu de las cinquantena temporada d’escenificacions ininterrompudes dels
nostres Pastorets del Vendrell i, ara, toca continuar.
És obvi que no podem viure de la nostàlgia ni del passat, però tampoc no ens
n’hem d’oblidar, ja que gràcies al passat ara vivim plenament el present i estem
forjant un futur esperançador.
El nostre país és un referent de la cultura i de la tradició i, tot plegat, gràcies
a l’esforç desinteressat d’un importantíssim nombre de persones. Sincerament,
som un referent del voluntariat, no tan sols cultural, sinó també en moltes altres
dimensions i això fa que ens estimem, encara més, la nostra terra i la nostra gent.
Nosaltres no som diferents de la resta dels mortals, només és que tenim el goig
de poder disposar d’un nombre molt significatiu de col·laboradors, incloent-hi
tant els que reben els aplaudiments perquè trepitgen l’escenari com els que no
es veuen mai, que fan un treball sord però molt important, amb excel·lència, un
exèrcit de persones que fan feina dalt, baix, al costat, al mig i fora de l’escenari.
Què voleu que us digui? n’estem molt cofois i ho volem compartir amb tots
vosaltres.
Gràcies a tots ells i a moltes altres persones vinculades directament o indirectament
a l’entitat, enguany podem presentar uns nous Pastorets. Renovem l’obra, la
direcció, la manera de veure Pastorets i, en conseqüència, el muntatge resultant.
Ara és l’hora de fer lluir l’esforç de mesos d’assaig, de coordinació, de preparatius,
de reunions i de tot el que comporta posar en escena un gran espectacle
com aquest. Ara només ens cal la vostra presència al Teatre i emplenar el pati
de butaques, que us ho passeu molt bé i que gaudiu d’una de les tradicions
centenàries del nostre país i que al Vendrell, malgrat haver celebrat els 50
anys d’escenificacions ininterrompudes, té un bagatge de Pastorets de més de
140 anys. Per alguna cosa deu ser. Per tant, cal anar a veure’ls. Mantenim i
conservem les tradicions. Val la pena!
Cordialment,
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INVITACIONS DELS PASTORETS
Igual que les passades temporades, regalem dues invitacions per soci. Una que es pot utilitzar només
per a la representació dels Pastorets Infantils i una altra que només es pot utilitzar per a qualsevol
de les quatre representacions dels Pastorets del Vendrell. S’ha de tenir en compte que TOTES les
invitacions només es bescanviaran per una entrada, sempre que n’hi hagi per al dia sol·licitat, els
dies de representació, a la taquilla del Teatre, a partir de les quatre de la tarda. Les entrades també es
poden reservar, per a qualsevol de les representacions, al tel. 977 662 993 o al correu electrònic info@
pastoretsdelvendrell.cat (fins a 24 hores abans de la representació). Recordem que l’aforament del
Teatre és limitat.

OBSEQUI PER ALS NOSTRES SOCIS: CALENDARI DE L’ENTITAT 2017

Per dotzè any consecutiu, com ja és tradicional i tenint en compte l’èxit
que acostuma a tenir, adjuntem al Butlletí el calendari de l’entitat 2017.
Enguany només s’ha canviat el disseny de la portada. Cada mes de l’any
representen un passatge dels Pastorets dels últims 50 anys. Aquest és
el present que tradicionalment l’entitat fa arribar als seus socis i molts ja
l’esperen cada any. Si algun soci en desitja més exemplars, només cal
que els demani al tel. 977 662 993.

PARTICIPACIÓ EN LA CAVALCADA
DELS REIS D’ORIENT
Un any més, el grup d’animació infantil dels Pastorets participarà
activament en la Cavalcada dels Reis d’Orient del dia 5 de gener amb
la seva pròpia carrossa i sonorització. Com podeu veure en el programa
general dels Reis que adjuntem, l’entitat, un any més, l’ha patrocinat.

Dinàmiques teatrals
per a tots els actors i
actrius dels Pastorets,
grans i petits

Els dies 24 i 25 de setembre, la nova Direcció Artística dels Pastorets
va creure oportú tenir un canvi d’impressions amb tots els actors i
actrius dels Pastorets del Vendrell i dels Pastorets Infantils. Per això
a la Sala Pau Casals de la Lira Vendrellenca, van realitzar una sèrie
d’activitats sota l’enunciat de “Dinàmiques teatrals”, en les qual hi van
participar un nombre important d’actors i actrius,
tant grans com petits. D’aquesta manera la nova
Direcció es feia càrrec de la forma de desenvoluparse, del comportament, de la tècnica teatral, de la
vocalització, etc., a l’hora d’atorgar un paper o un
altre. L’experiència es pot qualificar de molt positiva.
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ELS CAMINADORS XINO-XANO JA
HAN COMENÇAT LA TEMPORADA
Ja hem començat la temporada 2016-2017 i estem molt contents perquè la família de caminadors ha
augmentat. Des d’aquí tornem a donar la benvinguda als nous membres i us animem als que encara
dubteu a donar el pas.
Aquí teniu un petit resum de les primeres sortides d’aquesta temporada, si bé cal dir, que com és
tradició, el passat 7 d’octubre vam començar-la amb un pa amb tomàquet a la Nau de l’entitat,
acompanyats de tota la Junta de l’entitat.
El 23 d’octubre vam fer la tradicional sortida de principi de curs a Coma-ruga. Vam ser unes 20
persones. Abans de tornar, la Yolanda ens va explicar què hem de fer si volem conrear un dels hortes
de can Solà.
El 6 de novembre sortíem de Torrelletes per descobrir un trosset del Parc del Foix. Una ascensió
forteta que ens portar fins al Turó de les Tres Partions i al pic de l’Àliga, els dos pics més alts del Parc.
En aquesta ocasió vam arribar a la xifra rècord de 31 caminadors.
El 20 de novembre vam fer el puig del Lleó, el punt més alt del terme del Vendrell. Des del cim es veu
tota la plana penedesenca, les muntanyes de Montserrat al fons i el mar Mediterrani a l’altra banda.
Tot i coincidir amb la celebració de santa Cecília, unes 20 persones van fer aquests 15 Km.
En el moment d’escriure aquestes ratlles encara no hem fet les dues últims sortides del trimestre: el
4 de desembre està previst anar a Albinyana on veurem l’entrada de la cova de Vallmajor, i el 18 de
desembre farem la ja tradicional sortida des de l’Arboç cap a Vilafranca i allà visitar la Fira del Gall. La
distància en l’anada ja és suficient per a nosaltres, per això, tornem amb tren.
Per ara res més, només recordar-vos que convoquem les sortides a través del nostre grup de
WhatsApp, que està obert a tots els socis (contacte: 699568488).
Salut i cames!
Francesc Xavier Vilar
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SI VOLS PARTICIPAR
EN EL

2017

Anem d’Aladí i Jasmine

JA T'HI POTS
APUNTAR!

Com cada any l’entitat participarà en el Carnaval amb carrossa pròpia tant al
Vendrell com a la comarca. Recordem que els dies són: 24, 25 i 26 de febrer
de 2017. En l’actualitat ja hi ha algunes persones inscrites, tot i que la llista es tancarà definitivament el
proper 5 de febrer de 2017. Per apuntar-te has d’anar a la botiga COM HO VOLS? - JAUJA del carrer
Alt, núm.31, del Vendrell, telèfon 977 664 762. Allà et demanaran totes les dades personals, talla, telèfon,
correu electrònic, etc., per tal de confeccionar una base de dades i encarregar el vestit a mida. El cost total
del vestit, complements i beguda, és de 45 € per persona, independentment de l’edat i de la talla. En el
moment d’apuntar-te has de lliurar 20 € a compte. Enguany anirem d’Aladí i Jasmine. Recordem que per
poder-hi participar cal ser soci de l’entitat, i que si algú no n’és se’n pot fer al moment. Ser soci comporta
pagar una quota de 20 € l’any. Cal tenir present que tots els menors d’edat que hi participen ho fan
sota la responsabilitat dels seus pares o tutors.

ÈXIT DE LA SORTIDA PER ANAR A VEURE
SCARAMOUCHE, EL MUSICAL
El passat 27 d’octubre un grup de 55 persones (autocar complet) ens
desplaçàrem al Teatre Victòria de Barcelona a veure l’obra Scaramouche, el
musical de la companyia Dagoll Dagom. Va ser una obra del grat de tothom,
tant per la interpretació, com la decoració, vestuari, etc. Pel fet de tenir les
primeres fileres del Teatre, vam poder copsar
les expressions, el maquillatge i no ens vam
perdre cap detall. En finalitzar l’obra, alguns
socis que eren al vestíbul del Teatre, van
poder saludar i tenir un canvi d’impressions
amb el director de l’obra, el Sr. Joan Lluís
Bozzo. Vam aprofitar l’ocasió per explicar-li
que veníem del Vendrell, que formàvem part
dels Pastorets, i també el vam convidar a
presenciar els nostres Pastorets.

BONPREU ESCLAT TORNA A
PATROCINAR EL BUTLLETÍ DE
L’ENTITAT
En nom dels Pastorets ens hem de felicitar, atès que la firma Bonpreu Esclat ens ha renovat la
confiança i patrocinarà, una temporada més, el Butlletí. Per tant, públicament els volem donar les
gràcies per la important col·laboració, ja que gràcies al seu ajut hem pogut renovar-nos i presentar
un Butlletí tal com es mereixen els nostres socis i col·laboradors.
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COL·LABORACIÓ AMB EL GRUP PESSEBRISTA I AMB
LA XATONADA POPULAR
Com cada any, l’entitat col·labora en diferents iniciatives locals o
comarcals. En aquest cas, cedint gratuïtament al Grup Pessebrista del
Vendrell l’espai d’una pàgina, a tot color, en el programa general. Quant
a la Xatonada Popular, a més d’una pàgina a tot color, l’entitat regala
unes 300 invitacions infantils per assistir a qualsevol representació dels
Pastorets a tot els nens i nenes que participin en els cursets infantils. Recordem que enguany la Xatonada
Popular serà el diumenge 5 de febrer.

SORTIDA PER ANAR A
VEURE LA COMÈDIA
GENTE BIEN, EL MUSICAL
DE LA CUBANA
Està previst anar a veure la comèdia Gente Bien, el
musical de La Cubana, el proper dijous 16 de febrer
de 2017, al Teatre Coliseum de Barcelona. La Cubana
sempre ha cantat i ballat en tots els seus espectacle,
més aviat malament que bé i sempre utilitzant l’art del
“dissimulo”. Ara es veuen obligats per raons de pes a
fer un musical seriosament. El perquè. Ja ho veureu. Per
fer aquest musical La Cubana fa servir d’excusa Gente
Bien un sainet molt divertit escrit per Santiago Rusiñol
l’any 1917. Han creat un “especial” viatge en el temps
on els personatges de Rusiñol ens descobreixen que la
necessitat d’aparentar no té mida, ni època, ni data de
caducitat. L’obra està protagonitzada, entre d’altres, per:
Mercè Comes, Mont Plans, Xavi Tena, Toni Torres,
etc. La direcció és de Jordi Milán. L’obra comença a les
9 del vespre i la sortida amb autocar està prevista a 2/4
de 7 de la tarda, des de la parada d’autobusos. El preu
de l’entrada més el viatge és de 38 €. Les places són
limitades i el termini per apuntar-s’hi és el proper 3
de febrer de 2017, telefonant al Pep Bargalló (977 662
993). L’import de la reserva cal ingressar-lo en el compte
dels Pastorets, a BBVA-Catalunya Caixa núm.
ES65.0182.8427.4602.0000.7673,
indicant
clarament el nom i els cognoms. Si algú no pot
venir i no és una força major, l’import ingressat
no es reembossarà, si bé pot optar per cedir-lo
a una altra persona. Recordem que per venir a
veure l’obra cal ser soci de l’entitat.
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EL TRADICIONAL PESSEBRE
MUNTANYENC, ENGUANY
AL·LEGÒRIC ALS 50 ANYS DE
L’ENTITAT
Des de fa 47 anys, el Jaume Nin, el Clavetaire,
confecciona el pessebre muntanyenc, seguint
la tradició del grup iniciador Blau Verd. El grup
muntanyenc de la Lira Vendrellenca actualment
s’encarrega de col·locar-lo en una muntanya.
Enguany una de les dues cares del pessebre
està dedicada als 50 anys d’escenificacions
ininterrompudes dels nostres Pastorets del Vendrell. L’altra cara és un homenatge als 90 anys de la Colla
Castellera dels Nens del Vendrell. Està previst que enguany el pessebre es col·loqui el proper 18 de desembre
a la Serra de Prades. Moltes gràcies Jaume per haver pensat en els Pastorets.

BENVINGUDA ALS NOUS
SOCIS

Una vegada més, ens hem de felicitar i donar la
benvinguda als nous socis a la gran família dels
Pastorets del Vendrell. Hem de tenir present que,
malgrat la crisi general que també ens afecta, encara
hi ha persones que creuen en els nostres projectes. Per
a nosaltres és un honor que la gent continuï confiant
en la nostra entitat. No obstant això, també ens hem
trobat que alguns socis s’han hagut de donar de baixa
dels Pastorets. Esperem i desitgem que torni una altre
vegada la bonança i que aquesta mala època que estem
passant i que afecta a tantes famílies aviat ja formi part
de la història. A tots moltes gràcies i endavant!

INFORMATIVA DE
COL LABORADORS

El passat 3 d’octubre, a la Sala Pau Casals de La Lira Vendrellenca, va tenir lloc la reunió informativa de
col·laboradors per comentar l’actual temporada 2016-2017, així com el repartiment dels papers dels actors i
actrius dels Pastorets del Vendrell i dels Pastorets Infantils del Vendrell, que feia uns dies havien participat en
les Dinàmiques teatrals. Cal dir que l’afluència de col·laboradors va ser molt important. Per part de la nova
Direcció Artística es va explicar a grans trets com funcionaria la temporada, tant dels petits com dels grans
i, finalment, es van repartir els papers, amb algunes sorpreses, i també els calendaris d’assajos.

ARA QUE HAS PAGAT EL REBUT DE LA QUOTA DE SOCI, ENCARA HI
FIGURA EL BANC/CAIXA I/O EL COMPTE ANTIC?
Si veus que el rebut que has pagat de la quota de soci encara hi figura un banc/caixa o un compte que
no és el correcte, t’agrairem que enviïs un correu electrònic a: info@pastoretsdelvendrell.cat amb el nou
banc/caixa i/o número de compte. Moltes gràcies per col·laborar i agilitzar la feina.

Nou número de
compte (IBAN)

ES00 XXXX XXXX XXXX XXXXXX
Codi Pais
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PARTICIPACIÓ
EN L’OFRENA
FLORAL DE
L’ONZE DE
SETEMBRE

Com ja és tradició, diferents membres de la Junta dels Pastorets i dels Armats del
Vendrell van participar, el passat 11 de setembre, en l’ofrena floral a la tomba de
Pau Casals, per tal de reivindicar la figura del Mestre com a lluitador i defensor dels
drets del homes i per la pau dels pobles.

HI HA SOCIS QUE, MALAURADAMENT, ENS HAN DEIXAT
En un col·lectiu de gairebé un miler de socis, no hi ha trimestre que –per desgràcia- hàgim de
lamentar la pèrdua d’algun soci o sòcia de l’entitat, o d’algun familiar. Als familiars de tots els
que ens han deixat, rebeu en nom de la Junta el nostre més sincer condol.

CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE NOUS SOCIS
Fes-te’n soci per menys de 0.06€ al dia

FES-TE’N
SOCI

Ja sabem que són temps difícils per encetar una campanya
de captació de nous socis, però creiem que, malgrat les
dificultats econòmiques de moltes persones, podem gratar i
trobar nous socis (persones vinculades al teixit associatiu del
Vendrell o que són nouvingudes, familiars dels actuals socis,
etc.) Potser no són membres de la nostra entitat perquè ningú
no els ho ha dit? L’import de la quota que és de 20 € l’any, pot
estar a l’abast de moltes persones. S’ha de provar. no podem
quedar-nos aturats, tenim projectes i s’han de tirar endavant.
Això sí, volem deixar constància que, en temps complicats
com aquests, els ajuts són més considerats i valorats.

Preus assequibles per a totes
les butxaques!
Diverses empreses i entitats han optat
per donar a conèixer algun producte
o novetat per mitjà del nostre Butlletí
que arriba trimestralment a gairebé
1.000 socis. És una publicitat directa i
del tot efectiva. Si hi esteu interessats
o desitgeu més informació, telefoneu al
977 662 993 (Pep Bargalló).
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tots tenim un costat bo, o molt bo
Com cada any, des de ja en fa 25, la nostra entitat col·labora decididament,
aportant logística i enviant fons per a la MARATÓ DE TV3, enguany
dedicada a l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. Us
demanem que sigueu solidari i col·laboris fent un ingrés al compte de la
Marató a CaixaBank; ES94.2100.0555.34.0202122222 (i per als nostres
socis de l’estranger, a més a més, BIC: CAIXESBBXXX). L’ictus és una
de les tres malalties més letals del món, juntament amb el càncer i les
malalties cardiovasculars. De fet a Catalunya és la primera causa de mort
en dones i la tercera en els homes, i la que més discapacitat provoca. Les
lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques passen quan rebem un fort
cop al crani o a la columna vertebral com a conseqüència d’un accident
(ja sigui de trànsit, laboral, domèstic, esportiu..). Aquestes lesions
condicionen molt la vida de les persones, ja que molts afectats queden
amb discapacitat i necessiten l’ajuda de la família de forma constant.

AGRAÏMENT ALS ANUNCIANTS, SOCIS I
COL·LABORADORS
Volem donar les gràcies a tots els anunciants i col·laboradors que han participat en els programes i cartells
de l’entitat amb els seus anuncis. Sabem que són temps difícils i, per això, aquestes col·laboracions són
encara més valorades i considerades. A tots, moltes gràcies per la vostra col·laboració, cosa que també
fem extensiva als socis que continuen oferint-nos el seu suport incondicional i són fidels a l’entitat.
Els Pastorets del Vendrell, com a entitat
socialment responsable, col·labora amb l’ONG
Esport Solidari Internacional, que presideix el
vendrellenc Sr. Josep Maldonado. Per això, el
passat divendres 18 de novembre, es va celebrar
en un Hotel de Barcelona el tradicional Sopar Solidari de Nadal, en el qual s’aplegaren més de 500
persones del món de la cultura, l’esport, l’empresariat, els mitjans de comunicació, etc. de tot Catalunya.
En representació dels Pastorets, hi va assistir el president, Pep Bargalló. L’acte fou molt emotiu i solidari.
Tots els fons que es van recollir van adreçats a l’ONG Esport Solidari Internacional, que sobretot treballa
per als nens i nenes d’Àfrica.

PARTICIPACIÓ DELS PASTORETS EN EL SOPAR
SOLIDARI DE NADAL EN BENEFICI DE L’ONG
ESPORT SOLIDARI INTERNACIONAL
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